
؛ وكذلك  ، على وجه االختفاء احرتازا من ما لو أخذه قهرا فإنه ال يعد سارقا بل يعد غاصبا على وجه االختفاء

؛  ، هل هو سارق ؟ ال عليه يف مروره خطفه ومشىو أنه أخذه وهو مال ويف يد شخص  سعى عليه ينادي ل

إنسان مثال وقف عند الدكان وكلم صاحب الدكان قال له عندك  س؛ لكنه منتهب أو خمتل ألن هذا غري خمتفي

، التفت صاحب الدكان وأتى به فجاء به قال ال ما أريد هذا أريد. .،  الفالنية ؟ قال نعم قال ورين إياها ةعلالس

؛ هل  طرف الدكان فذهب صاحب الدكان يأيت بالسلعة وهذا سرق من املال، سرق من املال الذي يف الدكان

ألا التفريط من صاحب املال، كيف تذهب تأيت السلعة من أقصى الدكان  سترب سارقا ؟ ال، هذا خمتليع

؛ إذا السرقة ما هي ؟ أخذ املال على وجه االختفاء من   وعندك رجل ما تدري عن أمانته فأنت اآلن الذي

السارق والسارقة  (( ك أو من غريه .؛ أما يف اللغة فهو أخذ املال خفية من املال ، هذا اصطالحا مالك أو نائبه

؛ وهنا جند أن اهللا سبحانه وتعاىل بدأ بالسارق قبل السارقة ويف  األنثى يقام عليه احلد كما يقام على السارق ))

باب الزنا ذكر اهللا الزانية قبل الزاين واحلكمة يف ذلك أن السرقة مبناها على القوة واجللب والنشاط والرجال أخص 

؛ طيب !  ؛ وهلذا جند السراق من الرجال أكثر منهم من النساء؛ أليس كذلك ؟ بلى يف هذا فبدأ به من النساء

 (( فاقطعوا أيديهما )) (( ، الزنا سلع . فبدأ بالزانية ألنه يف النساء أكثر كما هو نشاهد . الزانية بالعكس

أو العني هو اإلمام أو نائبه لكن املسؤولية ؛ لكن املقصود بالذات  اخلطاب ملن ؟ اخلطاب لألمة مجيعا اقطعوا ))

على اجلميع مبعىن لو اون اإلمام مثال وجب على األمة أن تطالب بقطع يد السارق كما سنذكره إن شاء اهللا يف 

؟ اجلواب على هذا أن نقول: ملا  اء هنا ما موقعها يعين كفي جاءت الف فاقطعوا أيديهما )) ((وقوله:  الفوائد .

طلبا يعين أمرا أو يا وجب  صار كاسم الشرط واسم الشرط إذا كان جوابه لإلام الاملوصول موه كان االسم

 فاقطعوا أيديهما )) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ))؛ (( ((، ومثلها:  ، وهذا واضح اقرتانه بالفاء

مجعت ؟ هل املعىن أن نقطع أربع أي هنا مجعت مع أن املقصود أن يقطع من كل منهما يدا واحدة، فكيف 

، ال نقطع األربع األيدي إمنا يقطع من السارق والسارقة يدان اثنتان لكن األفصح يف  األيدي أم ماذا ؟ نقول ال

اللغة العربية أنه إذا أضيف املثىن إىل ما يفيد التعدد فإنه جيمع، فإنه جيمع كراهة أن جتتمع تثنيتان فيما هو  

إن تتوبا إلى اهللا فد  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  ألن املضاف واملضاف إليه كأما كلمة واحدةكالكلمة الواحدة؛ 

لكن األفصح  )) ما جعل اهللا لرجل من قلبين في جوفه ((،  مع أن الواحدة هلا قلب واحد صغت قلوبكما ))

 ع تثنيتني فيما هو كالكلمة الواحدةيف اللغة العربية هو أن يكون املضاف جمموعا إىل أضيف إىل مثىن كراهة اجتما 

إال إذا كان يرتتب على  ؛ : اقطعوا يدمها، وجيوز اإلفراد جيوز ، اقطعوا يديهما :؛ وجيوز التثنية يف غري القرآن مثال

فمثال إذا  ، ذلك التباس واختالف فإنه جيب أن يكون اجلزء األول من املضاف واملضاف إليه على حسب الواقع



إذا كان عبدا واحدا جيب أن تقول عبدمها ويدل ذلك على أن العبد  من الرجلني عبدمها، هناقلت: اشرتيت 

؛ إذا كنت اشرتيت من كل واحد عبده تقول: عبديهما؛ إذا كنت اشرتيت مجعا يعين كل مثال  مشرتك بينهما

؛ أما إذا كان املعىن واضحا  واحد عنده عبدان واشرتيت األربعة ماذا تقول ؟ عبيدمها، يتعني هذا لئال يلتبس املال

وهنا األيدي مطلقة من حيث  فاقطعوا أيديهما )) (( فإنه إذا أضيف إىل ما يفيد التعدد فإنه يكون جمموعا .

؛  احلد يعين حد اليد ومن حيث اجلهة، من حيث احلد يعين هل نقطع إىل الكف أو إىل املرفق أو إىل املنكب

؛ فهل نقطع من املنكب أو من املرفق أو من  نكب إىل األصابع كل هذا يد، اليد من امل ألن كل هذه تسمى يدا

؛   ؟ اليمني أو الشمال ؟ ؛ أيضا اآلية مبهمة أي جهتني أيديهما )) ((،  ؛ ثانيا اجلهة ، هذه واحدة الكف

ىن ؟ قراءة عبد ؛ فما الذي جعلنا نعني اليد باليم ؛ واحلد الكف، احلد هو الكف فنقول املراد قطع األيدي اليمىن

وهذه القراءة إن كانت ثابتة عن النيب  فاقطعوا أيمانهما )) ((اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه لقد كان يقرأها: 

صلى اهللا عليه وسلم بلفظها فهي قرآن وإن كانت تفسريا من عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه فهو صحايب 

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عبد  ؛ ، واألقرب أا قراءة جليل عامل بالتفسري

 احلد هل هو الكف أو املرفق أو الكتف ؛ إذا تعينت اآلن أو ما تعينت ؟ تعينت اجلهة اليمني . وهو ابن مسعود

طيبا فامسحوا فتيمموا صعيدا (( : يف التيمم ، والدليل قول اهللا تعاىل ؛ نقول اليد إذا أطلقت فاملراد ا الكف

؟ الكف بدليل السنة الصرحية ذا كما يف حديث عمار بن  واليد هنا حدها أيش بوجوهكم وأيديكم منه ))

وأيديكم إلى المرافق  ((؛ وهلذا ملا أراد اهللا سبحانه وتعاىل الزيادة على الكف قال يف آية الوضوء:  ياسر وغريه

هذه منصوبة  جزاء )) ((مث قال:   وأن حد القطع من مفصل الكف .إذا فتعني أن املراد باليد هنا اليد اليمىن ))

أي مبا كسبا من اجلرمية واملعصية  بما كسبا )) ((على أا مفعول ألجله أي ألجل جمازاما على فعلهما 

، والغالب  ؛ ألن الغالب أن اإلنسان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ؛ وهذا املعىن يؤيد أن املراد باليد اليمني والعدوان

أي جمازاة على ما كسبا من املال املبين على العدوان  جزاء بما كسبا )) ((أيضا أن اليمني أقوى من اليسار؛ 

مفعول من أجله أي تنكيال لغريمها وهلما أيضا أن يعودا إىل مثله  نكاال )) ((أيضا  نكاال من اهللا )) (( والظلم .

فإن أي إنسان مهما بلغ من الطمع يف املال إذا علم أن يديه سوف تقطع فإنه سوف ينكر عن السرقة خوفا من 

نع ؛ كذلك النكال مي ؛ وأصل النكال بالكسر أصله القيد الذي تقيد به الدابة فيمنعها عن اهلرب أن تقطع يديه

 ((؛ احلكمة األوىل جمازاة هؤالء على الفعل أي السراق؛ لقوله:  السراق من أن يسرقوا؛ فذكر اهللا تعاىل حكمتني

مث قال  . نكاال من اهللا )) ((؛ وذلك يف قوله:  ؛ والثاين منع اعتياد السرقة منهم ومن غريهم جزاء بما كسبا ))

ني عظيمني من أمسائه أوهلما العزيز الدال على العزة والغلبة ختم اآلية بامس واهللا عزيز حكيم )) ((وجل:  عز



؛ ألن حكيم مشتقة من احلكم  ؛ والثاين احلكيم الدال على نفوذ حكمه وعلى أن حكمه مقرون باحلكمة والقهر

سارق يذكر أن أعرابيا جلس إىل قارئ يقرأ: وال واحلكمة فهو سبحانه وتعاىل له احلكم التام وله احلكمة البالغة .

أعرايب بدوي قال اقرأ اآلية قراءتك هذه  ؛ والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم

؛ قال  ؛ فأعاد وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم غري صواب

 والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيموالسارق  ((اقرأ؛ قرأ الثالثة فقال: 

؛ فانظر إىل الذكاء من  ، اآلن أصبت ألنه سبحانه وتعاىل عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع قال اآلن)) 

اىل عن عيسى: ؛ وال يرد على هذا قول اهللا تبارك وتع ؛ ألن ختام اآليات يف الغالب يكون مطابقا هذا اإلعرايب

ومل يقل: فإنك أنت الغفور رحيم ألنه  إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )) ((

ذكر العذاب واملغفرة فكأنه قال أنت عزيز فيمن تعذب وحكيم فمني تثيب وال يقع الثواب والعقاب إال مطابقا 

  للعزة و احلكمة .

  دين أو تتعدى إىل غريها من األعضاء كالفم وغريه ؟ هل السرقة خاصة بالي السائل :

أي نعم حىت لو سرق يف فمه، وجد حليا معلقا فعضه حىت قطع حبله عشان ما يشوفون الناس بيديه  الشيخ :

  فإنه يقطع .

  ؟ . وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم )).. ((ما إعراب خارجني يف قوله تعاىل:  السائل :

 ون يقولون الباء حرف جر الزائد وخارجني اسم جمهول باحلرف اجلر الزائد وعالمة جر الياء املوجودةاملعرب الشيخ :

؛ أو يقول خارجني خرب ما منصوب بالياء املقدرة يف مكان الياء اليت جلبها حرف جر؛ عرفت ؟ وأنا عندي كما 

؛ فنقول اشرتك يف  مة النصب الياءتعلمون عندي توسعة يف مسألة النحو أقول إن شئت قل عالمة اجلر أو عال

تسلف العامل يعين تسلف عليها عامالن فعمال فيها فتكون الياء عالمة للجر بالنسبة حلرف اجلر وتكون عالمة 

  ؛ واضح ؟ طيب . للنصب بالنسبة للمحل

أحسن اهللا إليك ! كيف يوجه حديث املخزومية اليت سرقت يف عهده عليه الصالة والسالم فقد ورد يف  السائل :

  ؟ وكانت امرأة تستعير المتاع فتجحده ) (بعض ألفاظ احلديث 

؛ فمنهم من قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا  العلماء يف ختريج احلديث أي نعم هذه املرأة اختلف الشيخ :

؛  ألن احلكم مبين عليه ؛ لكنها ذكرت ذا الوصف ألا اشتهرت به ال ألا تسرق ال ألا جتحد املتاعقطعها 

قالوا إن احلديث  كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بقطع يدها ) (أعرفتم ؟ 

؛ لكن  ضمارا تقديره: فسرقت فقطع يدهامعناه أا كانت تستعري املتاع فتجحده ألا عرفت ذا ولكن هناك إ



؛ لكن الصحيح أن جحد العارية السرقة ألن أي إنسان يريد  هذا غري صحيح هذا حتريف الكلمة عن مواضعها

أن يسرق فبدال أن يذهب ويكسر األبواب واألقفال ويأخذ على وجه االختفاء بدال من ذلك يأيت إىل الشخص 

أطبخ للضيوف وآيت به إليك إن شاء اهللا ورمبا يبقى يف الطعام فضله أتيك أيضا  .ويقول جزاك اهللا خريا أنا حمتاج 

؛ وهلذا التحقيق أن جحد العارية نوع  ، ال فرق بني هذا وهذا ، ويلني له بالقول فيعطيه مث بعد ذلك جيحد بطعام

   ؛ ألنه أخذ املال على وجه االختفاء . من السرقة

وأظن أننا تكلمنا على  . )).والسارق والسارقة . ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

من فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب قطع يد السارق والسارقة ؛ لقوله:  ، تفسريها ؟ الفوائد ؟ أخذنا الفوائد ؟ ال

و  فاقطعوا )) ((له: ؛ لقو  ومن فوائدها: أن قطع أيديهما خماطب به مجيع األمة . فاقطعوا أيديهما )) ((

؛ فإذا حصل التقصري اخلطاب لألمة كلها لكن األمة يف الواقع تتمثل بوالة أمورها ألم هم الذي يرعون مصاحلها

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ظاهرها وجوب قطع  من والة األمور وجب على األمة أن ينبهوهم على ذلك .

كثرية وسواء كانت من حرز أو من غري حرز وسواء كانت ممن له شبهة   أيديهما بأي سرقة كانت قليلة كانت أم

، فمثال السنة قيدت هذه األمور فيما إذا كان نصابا تقطع فيه  ؛ والسنة قد قيدت هذه األمور يف األخذ أم ال

،  ربع الدينار ؛ ؛ فهذه ثالثة أشياء اليد والنصاب ربع دينار فيما إذا كان ثالثة دراهم أو ما يساويهما من املتاع

؛ وهل األصل ربع الدينار أو ربع دينار وثالثة دراهم ؟ يف هذا خالف بني أهل  ، وما يساويهما ثالثة دراهم

العلم ويظهر أثر اخلالف فيما لو سرق متاعا قيمته ثالثة دراهم ولكنه ال يساوي ربع دينار؛ فإذا قلنا إن كليهما 

؛ واضح ؟ واضح طيب، والصحيح  األصل ربع الدينار فإنه مل يسرق نصابا؛ وإذا قلنا إن  أصل فقد سرق نصابا

، الصحيح أن النصاب ربع دينار لكن ثالثة دراهم يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وعلى  أن النصاب ربع دينار

ت ؛ فكان آله وسلم كانت تساوي ربع دينار بدليل الديات تقديرها ألف مثقال ذهب واثنا عشر ألف درهم فضة

؛ وقد ثبت عن النيب صلى اهللا  الدراهم ثالثة تساوي الدنانري، نعم تساوي دينارا ثالثة دراهم تساوي ربع دينار

؛ فالصواب  عليه وآله وسلم أنه قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم لكن ثالثة دراهم يف ذلك العهد تساوي ربع دينار

، اآلية ليس فيها ذكر احلرز، احلرز مبعىن أن يسرق السارق من  الثاين احلرز أن املعترب ربع دينار تقطع به اليد .

، مما حيفظ به عادة فإن سرق من غري  ، ومعىن حيرز حيفظ املال مما حيرز به عادة، أن يسرق املال مما حيرز به عادة

راقب فلو جعل حرز فال قطع، مثال ذلك الدراهم والدنانري أين حترز ؟ حترز يف البنوك والصناديق ويقفل عليها وت

؛ فإذا قلنا إن احلرز  فسرق فقد سرقت من غري حرز ض الغنمدنانري على عتبة الباب أو يف مرابإنسان الدراهم وال

؛ وهذا حيتاج إىل دليل إذ لو طالبنا مطالب وقال  شرط قلنا ال قطع على هذا الذي سرق الدراهم من غري حرزها



من القطع ؟ نقول املانع من القطع أن كلمة السرقة أخذ املال على  البد أن تقطع يديه ألنه سرق فما هو املانع

؛ إذا البد أن تكون  ؛ وأن الذي جعل املال يف غري حرزه هو الذي فرط فال يقطع ، هذه واحدة وجه االختفاء

 ، خيتلف باختالف األموال ؛ وهل خيتلف ؟ نعم خيتلف ؛ حرز املال ما جرت العادة حبفظه يف السرقة من حرز

؛ أليس كذلك ؟ خيتلف  ، أحوال اخلوف والفوضى ليست كأحوال األمن والغرابة وخيتلف باختالف األحوال

؛ إذا كان السلطان قويا  ، خيتلف ذا أيضا باختالف السلطان هل هو قوي أو ضعيف وهل هو عدل أو جائر

، وإذا كان ضعيفا كان  من السرقة فهنا ال يتكلف الناس يف أحراز األموال تكلفا شديدا ألن قوة السلطان متنع

،  بالعكس . إذا كان عادال وإذا كان جائرا أيهما أشد حفظا لألموال أن يكون عادال أو أن يكون جائرا ؟ عادال

أن يكون عادال؛ ألن اجلائر ليس معناه القوي يف العقوبة، اجلائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا 

لعادل الشك أنه الناس يأمنون يف عهده أكثر من اجلائر ال من الناحية اإلهلية يعين ال من ؛ إذا ا بعدم قطع اليد

؛ إذا   أيضا خيتلف احلرز باختالف حال الناس من إميان وضعف إميان ناحية الرب عزوجل وال من ناحية الواقع.

كذلك خيتلف  تحرز الشديد .كان عند الناس إميان كان احلرز يسهل وإذا مل يكن عندهم إميان كان البد من ال

رز ألنه يعرف أن ، إذا كان تقطع يد السارق فإن اإلنسان ال يتكلف احل بإقامة هذا احلد، قطع يد السارق

، سنة سنتني فإنه جيب  ، شهر شهرين ؛ وإذا كانت ال تقطع حيكم عليه حببس أسبوع أسبوعني السراق لن يفعل

 خيتلف باعتبارات متعددة لكن البد لثبوت القطع أن تكون السرقة من حرز .؛ املهم أن احلرز  التشديد يف احلرز

، فلو سرق اإلنسان آلة اللهو فإن آلة اللهو ليس حمرتما وال قيمة هلا  أن يكون املسروق ماال حمرتما يشرتط أيضا

ألنه مال غري ؛ ألنه غري حمرتم،  ؛ فهل إذا سرق آلة اللهو تساوي مخسة آالف عشرة آالف يقطع ؟ ال شرعا

،  ؛ فإن كان غري حمرتم بوصفه مثل أن يسرق حليا على صورة دابة على صورة أسد وما أشبه ذلك حمرتم من أصله

؟ نقول يقطع  ؛ فهل يقطع أو ال هذا غري حمرتم بوصفه ألن الصورة جيب طمسها أو كسرها إذا كانت مما يكسر

ماال حمرتما وهو الذي له قيمة شرعا فأما غري احملرتم فال يقطع به ؛ إذا البد أن يكون  باعتبار األصل أنه مال حمرتم

؛ فلو  ألنه ليس مبال شرعي وال يتقوم وليس له قيمة وال مثن؛ يشرتط أيضا انتفاء الشبهة أال يكون للسارق شبهة

 ا يف بيت املال؟ ألن له شبهة إذ أن له حق ؛ ملاذا سرق من بيت املال، لو سرق من بيت املال فإا ال تقطع اليد

وقد توسع  . ؛ فهو وإن كان حمرزا لكن بالنسبة هلذا الشخص له حق فيه ، كل واحد له حق يف بيت املال

الفقهاء رمحهم اهللا يف مسألة الشبهة ومن هذه املسألة أنه إذا سرق احلر من بيت املال فإنه ال يقطع ألن له فيه 

؛ وأما إذا كانت غري قوية بعيدة فال ينبغي أن  يرفع عنه احلد ؛ والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فنعم شبهة

ومن الشبهة إذا   ، هذا فيه تعطيل احلدود . تتعطل احلدود من أجل أن يكون له حق من مليون مليون مليون مثال



ة، الناس ، يعين إذا كانت ااعة عام كان الناس يف عام جماعة أو إذا كان اإلنسان جائعا أيهما أن نقول ؟ األول

، جوع فإنه ال قطع لوجود الشبهة وهي اضطرار هذا السارق إىل السرقة ولو كان صاحب املال  يف سنة هلم

؛ ألن هناك فرق بني هذا  ؛ أما إذا كان اجلوع خاصة فهذا ال مينع من القطع حاضرا ألوجبنا عليه أن يعطي له

كذلك أيضا قال    اعة العامة هي اليت متنع القطع .؛ لكن ا ، إذ أن كل إنسان ميكن أن يقول إنه جائع وهذا

، الغزاة يف بالد الكفر ال يقطعون؛  ، ال يقطع يف بالد الكفر كالغزاة مثال أهل العلم: وال يقطع يف بالد الكفر

تنفري عن اإلسالم ورمبا يهرب هذا الرجل إىل بالدهم ويبقى عندهم وهذه  أليش ؟ ألنه لو قطع لكان يف ذلك

؛ ومثل ذلك أيضا إذا ما وقع اآلن  ، يؤجل عظيمة؛ ولكن هل يرتفع عنه القتل دائما أو يؤجل ؟ يؤجلمفسدة 

 يف بعض البالد اليت حتررت من الكفر ودخلت يف اإلسالم، لو قالوا حنن إذا أخذنا احلدود صار علينا الناس يف .

اإلسالمي ؟ نقول نعم بدليل أن احلدود إمنا علينا أوال الشعب مث الدول فهل لنا أن نؤجل حىت يتقوى اجلانب 

، مث إن  جاءت يف الشريعة اإلسالمية متأخرة، نعم لدفع املفاسد هي أيضا متأخرة حىت يتمكن الناس من قبوهلم

املقصود يف اخللق املقصود فيه إصالح اخللق والتنفري عن احملظور فإذا كان يرتتب على إقامته مفسدة أعظم 

، تؤجل ألن القطع خيشى  احلد على حامل، امرأة حامل سرقت هل يقام عليها احلد ؟ ال؛ إذا وجب  فليؤجل

لو سرق اإلنسان من مال أبيه يقطع ؟ العام يقول السارق من  منه على اجلنني واجلنني بريء ما منه اجلناية .

ذا ؟ ألنه له حق من أبيه وهو السارق كالسارق من أبيه؛ واملعىن أنه ال يقطع، السارق من أبيه يقولون ال يقطع؛ ملا

؛ ألن هذا فيه شبهة وجردت العادة أن الزوجني يتبسط  ؛ الزوج مع زوجته ؟ كذلك اإلنفاق عليه إذا كان حمتاجا

؛ ولكن كما قلت لكم هناك شبهة بعيدة وشبهة  ؛ إذا البد إلقامة احلد من انتفاء الشبهة أحدمها يف مال اآلخر

نعم لو جاءك شخص بأنه سارق هل نقول ال يقام عليه احلد حىت تثبت  قة ؟هل يشرتط ثبوت السر  قريبة .

وال يصدق عليه وصف السرقة إال إذا ثبتت وبدون ثبوت ال  السارق )) ((؛ ألن اهللا قال:  السرقة ؟ نقول نعم

تان مل ؛ فإن شهد رجل وامرأ يصدق عليه أنه سارق . ومباذا تثبت السرقة ؟ تثبت السرقة بشهادة رجلني عدال

؛ وهلذا  يقم احلد لكن يضمن املال؛ ألن املال يثبت بشهادة رجل وامرأتني واحلد ال يثبت إال بشهادة رجلني

حدود  ، لو يشهد أربع مائة امرأة على رجل أنه زىن فإنه ال يقام عليه احلد اعلموا أنه ال مدخل للنساء يف احلدود

اهدين أو بإقرار السارق، إذا أقر السارق فإا تثبت السرقة؛ ؛ إذا البد من ثبوت السرقة تثبت بش للرجال فقط

،   ؛ منهم من يقول البد أن يقرر اإلقرار مرتني لكن هل يشرتط تكرار اإلقرار أو ال ؟ يف هذا خالف بني العلماء

بعض ؛ وقال  ؛ فلو أقر مرة مل تثبت السرقة ؛ ألنه البد من شاهدين فالبد أن يقر مرتني كل مرة بإزاء شاهد

؛ وإذا أقر سواء قلنا  أهل العلم تثبت باإلقرار مرة ألنه شهد على نفسه وال عذر ملن أقر فتثبت السرقة بإقراره مرة



مرتني أو مرة فهل له أن يرجع ؟ يعين هل يقبل رجوعه حبيث ال نقوم عليه احلد ؟ أكثر الفقهاء يقولون نعم يقبل 

؛  ، يضمن املال؛ أما القطع فال ال يقبل لكن يؤخذ حبق اآلدمي ؛ وعلى هذا يا عبد اهللا ؟ رجوعه عن اإلقرار

 ؛ والصحيح يف هذا تفصيل ألنه رجع عن إقراره؛ وقال بعض العلماء ال يرجع إذا أقر عند احلاكم أو عند القاضي

كون ، أنه إذا وجدت قرائن تدل على صحة إقراره فإنه ال يقبل رجوعه وإذا مل يوجد قرائن فإنه يقبل رجوعه في

؛ قلنا كيف سرقت ؟ قال أتيت يف البيت كسرت الباب وكسرت  فلو قال السارق إنه سرق األمر بينه وبني ربه .

؛ هل يقبل مثل هذا؟ ال ميكن  الصندوق وأخذت املال وهذا البيت هو الذي أنا سرقته ووصفه متاما مث رجع

؛ بل قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: لو قبل  دوديقبل، لو أنه قبل مثل هذا أي قبل الرجوع عن اإلقرار لتعطلت احل

رجوع املقر يف احلد ما أقيم حد يف الدنيا ألن كل إنسان ميكنه أن يقر مث يرجع السيما إذا لقن فيقل له ارجع ما 

؛ بعد أن أمر القاضي بقطع يديه وأحضرت السكني وأحضر الزيت لتحصم يده وحضر رجال األمري  عليك شيء

؛ هذا شبه تالعب، فنقول هذا ال يقبل ألنه وجدت القرائن أن إقراره حق  عت عن إقراريقال أنا هونت رج

وليس عن تالعب وليس عن إكراه هو الذي دل الناس على مكان السرقة وعلى كيفية السرقة والشك أن مثل 

 ((ل ؟ اآلية ؛ طيب إذا يشرتط ثبوت السرقة والدلي ، ال ميكن هذا ال ميكن أن يقبل رجوعه عن إقراره أبدا

الثبوت مباذا ؟ بشيئني ؛ ومها ؟ إما  إذ ال يصدق عليه السارق والسارقة إال بثبوت . السارق والسارقة ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب قطع   ؛ االعرتاف هل البد من تكرار أو ال فيه خالف . بالشهادة وإما باعرتاف

فاقطعوا  ((كما فسر ذلك قراءة عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه:   ؛ أي اليدين ؟ اليد اليمىنيد السارق والسارقة

فتقطع اليد اليمىن بربع دينار؛ ومن أين تقطع ؟ يقطع مما يصدق عليه أنه يد، أقل ما يصدق عليه  أيمانهم ))

فتقطع ،  ؛ ألن ما زاد على يصدق عليه اليد مشكوك فيه؛ وما الذي يصدق عليه اليد ؟ الكف اليد تقطع منه

؛ األخ تعرف كوعك من كرسوعك ؟ ال، ما تعرف ؟ تعرف ؟  من مفصل الكف من الرسغ والكوع والكرسوع

؛ تقطع من هنا  ؛ جيد قل ؟ الكوع الذي يف طرف الذراع، الكرسوع الذي يلي اخلنصر، والرسغ الذي يف الوسط

؟ يعين  سمائة دينار ؟ أليس كذلكفإن قال قائل: كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها مخ .

لو إنسان جىن على شخص وقطع يده قلنا عليه مخس مائة دينار، والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده ؟ وهلذا 

  أورد التشكيك يف هذه املسألة أبو العلى املعري فقال:

  يد بخمس مئين أسجدا ودعت   ما بالها قطعت في ربع دينار                        

      تناقض ما لنا إال السكوت له      نستعيذ بموالنا من النار                      



؛ ألنه إذا   ، وجه التناقض عنده ؟ أنا كيف يدي مخس مائة دينار وتقطع بربع دينار هذا تناقض فقال تناقض

ارت ديتها بربع دينار وإال كانت يدي بربع دينار فال تقطع بسرقة مخسمائة دينار، وإذا كانت تقطع بربع دينار ص

  ؛ ولكن ردوا عليه فقالوا: فتناقض

  جهل فتى وهو عن ثوب التقعان              قل للمعري عار أيما عار                        

  عسجدا وديت      لكنها قطعت في ربع ديناريد بخمس مئين                    

  ؛ حماية المال فافهم حكمة الباري حماية النفس أغالها وأرخصها                     

  ؛ ال إله إال اهللا ! يقول : شف اجلواب واضح ؟ ال

  قل للمعري عار أيما عار       جهل الفتى وهو عن ثوب التقعان             

  يعين ما عنده علم وال عبادة ؛

  لكنها قطعت في ربع دينار  يد بخمس مئين عسجدا وديت                        

  ؛ حماية النفس أغالها وأرخصها   حماية المال فافهم حكمة الباري                  

، يف بيت األخري يعين أا جعلت ديتها مخسمائة دينار محاية للنفوس حىت ال جيرتئ أحد على  النقطة يف األخري

، وهذا جواب واضح  حىت ال جيرتئ أحد على السرقة ؛ وقطعت يف ربع دينار محاية لألموال قطع أيدي الناس

  معقول، يف جواب آخر  يشبه أن يكون أدبيا قال: 

  إنها لما خانت هانت    ولما كانت أمينة كانت ثمينة ؛                               

مثينة كانت قيمتها  ؛ وملا كانت أمينة كانت  واضح ؟ ملا خانت مباذا خانت ؟ بالسرقة، هانت وقطعت بربع دينار

يف الواقع هلؤالء الذين يريدون مثل هذه الشبهة وإال فإننا نعلم علم  ؛ وعلى كل حال هذه , كم ؟ مخسمائة دينار

 (( فاقطعوا أيديهما ))قوله تعاىل:  اليقني أن اهللا ال يفرق بني شيئني إال بينهما فرق أوجب التفريق يف احلكم .

؛  فيه خالف ، السارق الذي سرق ليس له يد اليمىن فهل تقطع اليسرى أو ال ؟ إذا قدر أنه ليس له يد اليمىن


ط ���� إ���  ؛ ألن اهللا إمنا نص على منهم من يقول: ال تقطع� ���� ��ء �� ا


